SPOLNI STEREOTIPI
Kdo je pogumnejši?
Kdo je lepši?
Kdo pametnejši?
Kdo bolje kuha?
In pleše? In poje?
In kdo bolje vozi avtobus?

Dragi mulc, draga mulka, kaj pa ti misliš?
To vprašanje je svojim mulčkom zastavila tudi učiteljica Nina Jelen, ki v Časorisu
pripravlja rubriko Tršica Nina.
Tako pravi:
»Moji mali mulčki – tisti iz prvih in drugih razredov – so me vrgli na rit.
Skoraj na vsa moja zvita vprašanja so odgovorili, da so punce IN fantje lahko pogumni,
lepi, pametni … Da so vsi lahko dobri plesalci in pevci. Da je mogoče res malo posebno
videti punco, ki vozi traktor ali šolski avtobus, ali fanta, ki pleše balet ali se oblači v roza
stvari, ampak če je tako, pa naj tako bo.
Punce in fantje so lahko prav enako kulski.
In potem se sploh nisem mogla delati pametno in jih še kaj naučiti.
Malo večji mulčki, pravzaprav mulci – tisti iz tretjih in četrtih razredov –, hm, to je že
druga pesem. Pri njih pa so potekala prava pogajanja, debate, prepričevanja in trditve …
Mirne duše bodo lahko aktivno sodelovali v politiki, ko bodo le lahko.
Dekleta so namreč trdila, da so one bolj pogumne, pametnejše in lepše, fantje pa ravno
obratno – razen enega, ki je bil že malo zaljubljen in je sramežljivo priznal, da so tudi
punce kar ‘fejst za pogledat’.
Skoraj vsi pa so bili mnenja, da punce lepše pojejo, plešejo in kuhajo. Fantje pa bolje
vozijo avtomobile in igrajo nogomet.
Ampak tukaj … pazi, miško. Njihova teorija se je kmalu zatem krasno porušila.
V naši šoli je namreč Evita. Evita je luštna, carska punca. Rada ima matematiko, sladoled
in svoje sošolce. Ampak Evita premaga VSE sošolce v nogometu. Ne samo sošolce.
Enkrat je skoraj odpihnila svojo učiteljico (torej – mene) s svojim šusom v gol. Od takrat
se je izogibam, kadar jo vidim v bližini gola, žoge ali superg.
In v naši šoli je tudi Alen. Alen je prima fant, ki rad bere stripe, trenira karate, ima
frajersko frizuro in … zelo lepo poje.
Je torej res, da samo fantje obvladajo fuzbal in samo punce po slavčje žvrgolijo?«
Ne, ni res. To so samo neumni stereotipi, pravijo učenci z Osnovne šole Hinka
Smrekarja, ki so pod vodstvom učitelja Marka Ljubeja sodelovali na delavnicah o spolnih
stereotipih.
A kaj sploh pomeni stereotip?
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Beseda stereotip je tujka, kar pomeni, da ima tuj izvor. Sestavljena je iz dveh grških
besed, in sicer iz besede stereos (gr. Στερεός, kar pomeni trden) in typos (gr. Τύπος, kar
pomeni vtis).
V dobesednem prevodu torej beseda stereotip pomeni trden vtis ali občutek o nekom
ali nečem.
Stereotipi so posplošene predstave o določeni skupini ljudi, ki ne držijo vedno nujno ne
držijo in ki ne veljajo vedno za vse člane te skupine. Oblikujemo jih namreč, ne da bi te
ljudi zares poznali. Če razmišljamo stereotipno, se lahko tudi zelo motimo.
Stereotipi med drugim predvidevajo:

Dekletom največ
pomeni zunanji viDez.

Dekleta z lahkoto
jokajo in so šibka.

Fantje so
tekmovalni.

Fantje so agresivni in
prav nič skrbni.

Tudi če fantom in dekletom pripisujemo značilnosti na podlagi spola, razmišljamo
stereotipno. Takim stereotipom pravimo spolni stereotipi.
Toda vsi fantje in vsa dekleta niso enaki. Vsak je zgodba zase.
Včasih tega ne vidimo, ker smo družbeni spol izenačili z biološkim.
Biološki spol je tisti, ki ga pridobimo ob rojstvu. Označuje tiste telesne značilnosti, zaradi
katerih se ljudje delimo na moške in ženske in zaradi katerih se med seboj razlikujemo.
Družbeni spol pa pomeni lastnosti, ki jih pripisujemo moškosti ali ženskosti. Ker se nam
nekatere značilnosti moških in žensk zdijo tipične za ene ali druge, jih večkrat dojemamo
kot naravne, biološko določene. A v resnici niso, so družbeno pogojene.
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Spolni stereotipi poskušajo družbene razlike med spoloma prikazati kot posledico
naravnih oziroma bioloških razlik.

Primer izenačevanja družbenega spola z biološkim je miselnost, da mora biti
ženska tista, ki je odgovorna za vzgojo otrok in za gospodinjstvo.
Biološki spol res določa, da je ženska tista, ki rodi in doji. Toda nobena biološka
značilnost žensk ne določa, da je skrb za otroka le njena naloga, in nobena biološka
značilnost moških ne določa, da oni ne morejo biti odgovorni za vzgojo otrok
in da ne morejo skrbeti za gospodinjstvo. Tudi moški lahko hrani dojenčka
(po steklenički), ga previja, oblači in neguje.
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Stereotipe o tem, kakšni bi morali biti moški/
fantje in ženske/dekleta, najdemo:
• V filmih, oglasih, spotih, oddajah
• V revijah, časopisih, knjigah
• Pri starših, učiteljih, prijateljih
• Pri sošolcih, sorodnikih, društvih, ekipah
Stereotipi so torej prisotni povsod:
v družini, vrtcu, šoli, prostočasni dejavnosti,
na delovnem mestu, v medijih, politiki,
kulturi itd.

Stereotipe o tem, kakšni bi morali biti fantje in dekleta,
je mogoče najti na različnih mestih.
Zaradi tega se mi včasih zdi, da moram biti tak/taka, kot od mene
pričakujejo drugi. Toda: ali ni vsak od nas nekaj posebnega?

Zakaj jih moramo znati prepoznati?
Spolni stereotipi vplivajo na mišljenje,
čustvovanje in vedenje ljudi. Določajo, kaj
naj bi bilo (ne)primerno in (ne)sprejemljivo
za posamezen spol.
Kadar nekomu zaradi spola pripisujemo
neko lastnost, ne da bi ga v resnici poznali,
torej ravnamo stereotipno.
Toda – mar je res, da vsi fantje obožujejo
nogomet? Da vsa dekleta uživajo v kuhanju?
Ali da imajo le fantje kratke lase?
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Zaradi spolnih stereotipov se lahko zgodi, da se kdo v določeno dejavnost ne vpiše
zato, ker ga ta zanima, temveč na podlagi prepričanja, kaj je primernejše
za dečke in kaj za deklice. Dečke tako pogosto spodbujajo k nogometu, deklice
pa k baletu in pevskemu zboru. Fantje se morda ne vpišejo na srednjo baletno šolo,
dekleta pa se ne odločijo za študij elektrotehnike – med razlogi za take odločitve
so tudi vplivi okolice, ki meni, da to zanje ni primerno.

So naslednje trditve res vedno resnične?
1. Fantje imajo kratke lase in se oblačijo v modro, dekleta imajo dolge lase
in se oblačijo v roza.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Sami izbiramo dolžino las in barvo svojih oblačil. A odraslim je v resnici verjetno
pomembneje, da je oblačilo praktično in trpežno, pričeska pa udobna in obvladljiva,
otroci pa se včasih navdušijo nad najbolj nenavadnimi barvami.

2. Fantje igrajo nogomet, dekleta pa plešejo balet in pojejo v
pevskem zboru.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Lep glas, odličen posluh in smisel za ples lahko imajo tako fantje
kot dekleta. Če si želijo, lahko vsi pojejo v pevskem zboru ali
plešejo balet. Če dovolj trenirajo, so tako eni kot drugi spretni z
žogo. Če imajo veselje, naj se vpišejo k nogometu!
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3. Fantje radi popravljajo kolesa, dekleta rada pomivajo posodo in kuhajo.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Tako fantje kot dekleta se lahko naučijo pomivati posodo, kuhati in opravljati delo
mehanika. Kaj ima kdo rad, je odvisno od vsakega posameznika.

4. Fantje so močnejši in ne jokajo, dekleta so šibkejša in se ne jezijo.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Čeprav dekleta in fantje nimajo enako grajenih teles, lahko z redno vadbo oboji pridobijo
telesno moč. Čustva pa imamo prav vsi ljudje in nikomur jih ni treba skrivati. Vsi smo
kdaj jezni ali žalostni, spet drugič pa veseli in zadovoljni.
5. Dekleta so v šoli marljivejša od fantov.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Vsak se sam odloča, koliko truda je pripravljen vložiti v šolske obveznosti. Nekateri fantje
in nekatera dekleta se manj potrudijo kot njihovi vrstniki in jim po glavi roji vse kaj
drugega kot učenje in znanje.
6. Fantje imajo boljši občutek za orientacijo od deklet.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Tako fantje kot dekleta se lahko enako uspešno naučijo brati zemljevide. Prostorska
orientacija je res povezana s spolom, a je res tudi, da nekatera dekleta orientacijo
obvladajo in nekateri fantje ne.
7. Dekleta so bolj urejena od fantov.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Kako in koliko se bomo uredili, je odvisno od
naše skrbi za higieno in želje po urejenosti.
Tako fantje kot dekleta lahko prijetno dišijo in
so videti odlično. Ali pa ne.
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8. Fantje so pogumnejši, dekleta bolj plaha.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Vsak je včasih pogumen, kdaj drugič pa potrebuje spodbudo.
9. Za otroke (po ločitvi) skrbi mama.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Starši morajo izvajati starševsko skrb, kar pomeni, da morajo skrbeti za življenje in
zdravje svojih otrok, jih varovati, negovati in vzgajati ter nadzorovati. To so naloge
mater in očetov. Ne glede na ločitev ali na druge življenjske okoliščine.
10. Moški so pomembneje prispevali k zgodovini kot ženske.
Kaj pa, če bi razmišljali tako:
Zgodovino so krojili tako pomembni moški kot pomembne ženske. V zgodovinskih
knjigah je o prispevku žensk zapisanega manj, a za to je več razlogov. Eden je,
da nekdaj ženske niso imele toliko možnosti, da bi se izkazale kot vladarice,
znanstvenice, pisateljice, popotnice. In čeprav je nekaterim to uspelo, so njihove
uspehe spregledali in jih skozi čas pozabili.

neraDa kuham. čas raje
izkoristim za trening
hokeja.

oDločila sem se za
kratke lase, ker mi je z
Dolgimi včasih vroče.

Dolge lase imam,
ker so mi všeč.

z bratcem se raDa igram
vojake v gozDu. imava se
res carsko!

vse sošolce in
učiteljico sem
premagala v nogometu.
raDa ga imam
in veliko treniram.
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Zaradi pritiska, da moramo ustrezati družbenim vlogam, ki jih vsiljujejo spolni stereotipi,
lahko trpijo tako fantje/moški kot dekleta/ženske.

»Ko sem prišla v šolo z novo frizuro, je veliko otrok govorilo, da izgledam kot fant.
Eni so celo rekli, da imamo novega sošolca. Če ti nekdo nekaj takega reče,
te kar zaboli pri srcu. Začne se ti dozdevati, da nisi sprejet, da nisi del te družbe,
da si brezvezen in da je nekaj zelo zelo zelo močno narobe.«

Niti fantje niti dekleta ne bi smeli imeti občutka, da jih njihov spol lahko omejuje pri
njihovih željah; pri razvoju njihovih potencialov, interesov, sposobnosti in doseganju
ciljev.

Enakopravnost, enakovrednost, enakost
Če rečemo, da smo si dekleta in fantje med seboj različni, to ni stereotip – to je dejstvo.
Čeprav smo različni, kar je fantastično, saj nas prav ta raznolikost bogati, pa si želimo
biti tudi enaki; ne isti, ne podobni, ampak enaki.
Enakost namreč pomeni več kot enakopravnost pred zakoni in enakovrednost
obeh spolov. Nanaša se na sprejemanje razlik in drugačnosti moških in žensk ter
na enako vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog.
Kako si to zapleteno zadevo lahko razložimo?
Kadar govorimo o enakopravnosti moških/fantov in žensk/deklet, mislimo na
enakost pred zakoni. Ti vsem ljudem – ne glede na spol – zagotavljajo enake pravice,
temeljne svoboščine in enake dolžnosti.
Enakovrednost moških/fantov in žensk/deklet pomeni torej vrednotenje, po
katerem sta si spola po vrednosti enaka oziroma noben spol ni vrednejši od drugega.
Enakost žensk/deklet in moških/fantov pa se nanaša na enake možnosti in
priložnosti za fante in dekleta. Enakost pomeni enako prepoznavnost, enako moč in
enako udeleženost na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Zagotavlja enak
položaj v družbi in enake pogoje za uživanje vseh pravic.
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Iz zgodovine poznamo mnogo oseb, ki dokazujejo, da stereotipi o moških
in ženskah niso točni.
Ne verjameš?
Pozabi na vse, kar si doslej prebral/a o stereotipih, in
na podlagi svojih občutkov ugibaj, katerega spola so osebe,
ki so storile naslednje (rešitve najdeš spodaj):
1. Ta oseba je imela rada parfume, kuhanje, branje in
nasprotni spol.
2. Ta oseba je pri 17 letih vodila vojsko in zmagala.
3. Ta oseba je živela v Parizu, se tam zaljubila in pisala
ljubezenska pisma.
4. Ta oseba se je učila džeza, plesa, baleta in
gimnastike.
5. Ta oseba je podvojila število mož v vojski in vojski
ter vladi zagotovila redne prihodke.
6. Ta oseba je bila rojena v kmečki družini in je
pisala pesmi v obdobju romantike.
7. Ta oseba obvlada borilne veščine.
8. Ta oseba je igrala klavir in violino ter bila več let
nezadovoljna s svojo službo.
9. Ta oseba je prejela odlikovanje za hrabrost v
2. svetovni vojni.
10. Ta oseba dobro skuha krompirjevo juho, pri
nasprotnem spolu pa najprej opazi oči.
Vidiš?
Če bi razmišljali stereotipno, bi se večkrat zmotili. A tudi če bi skušali razmišljali
nasprotno od stereotipnih pričakovanj, bi se večkrat zmotili.
Zakaj? Ker imajo vse naštete lastnosti, uspehe in čutenja lahko tako moški kot ženske!
Osebe iz našega vprašalnika so pozabile na stereotipe in so sledile svojim sanjam.
Prav je tako! Vsak si zasluži priložnost biti tak, kot si želi biti, ali delati tisto, kar želi.
Fantje in dekleta si zaslužijo, da jih ne glede na spol enako spodbujamo, da izrazijo svoje
interese, želje in potrebe.
(1 = Ludvik XIV., Sončni kralj, 17. stoletje; 2 = Ivana Orleanska, 15. stoletje; 3 = Napoleon Bonaparte, 1769–1821; 4 =
Madonna, 20. in 21. stoletje; 5 = Marija Terezija, 18. stoletje, 6 = France Prešeren, 19. stoletje; 7 = Vladimir Putin, 20.
in 21. stoletje; 8 = Wolfgang Amadeus Mozart, 18. stoletje, 9 = Jovanka Broz, umrla 2013, 20. stoletje; 10 = Angela
Merkel, 20. in 21. stol.).
10

Stereotipov se moramo zavedati in se z njimi spopasti.
Pogosto namreč ne držijo, ob njih pa imamo občutek, da nekdo drug določa,
kakšni smo lahko in kaj zmoremo. Resnični ljudje so zanimivejši,
kot to predvidevajo stereotipi. Ljudje smo si lahko zelo različni.

VSAK JE LAHKO NEžEN,
LJuBEČ IN TuDI
TEKMOVALEN.

NISEM SI MISLILA, DA
FANTE MOTI STEREOTIP,
DA MORAJO BITI MOČNI.
PA JIH!
MISLIM, DA »BITI PuNcA«
POMENI BITI TO, KAR SEM.

z bratcem se raDa igram
vojake v gozDu. imava se
res carsko!

BITI FANT POMENI TuDI
SKRBETI ZA MLAJšEgA
BRATcA.
FANTJE IN PuNcE SMO
ČuDOVITI. JAZ SEM
NAJČuDOVITEJšA, KADAR
IgRAM BOBNE.

SVOJ SPOL BI OPISAL
KOT uMETNIšKI. MOJI
PRIJATELJI MISLIJO, DA
SEM SMEšEN.

KAKO PA BI TI OPISAL/A
SEBE? JAZ SEM:
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Nihče od nas ni povsem brez spolnih stereotipov. V naš govor, obnašanje in odnos do
sebe in drugih se lahko prikradejo nepričakovano in zelo hitro.
Zato se moramo zavestno potruditi, da ne bomo stereotipno ravnali. Ko boste torej
naslednjič slišali, da fantje ne jočejo ali da se punce ne jezijo, mirno recite, da je to
stereotipna trditev.

FANTJE IN DEKLETA IMAJO
LAHKO TuDI VELIKO
SKuPNEgA. SPOL šE NE
RAZKRIJE, KAJ NAS VESELI.

ODKAR VEM ZA STEREOTIPE,
SE POgOSTEJE ODLOČAM ZA
TISTE AKTIVNOSTI, KI ME RES
VESELIJO, IN NE ZA TISTO, KAR
SE OD MENE PRIČAKuJE.
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